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หลักการและเหตุผล 
 แผนกลยุทธ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554 – 
2563 ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานภายในคณะฯ โดยยึดหลักตามยุทธศาสตรของ
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ่ึงมีอยูท้ังหมด 8 ยุทธศาสตร   
 สาระสําคัญของแผนกลยุทธคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  พ.ศ. 2554 – 2563 ไดมี
การนําเปาหมายตัวชี้วัดจากการประเมินผลของสํานักงาน ก.พ.ร. ตัวชี้วัดของสํานักงบประมาณ ตัวบงชี้
การประกันคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สม
ศ.) ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน 
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความคาดหวังใหแผนกล
ยทุธ พ.ศ. 2554 – 2563 ฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือสําหรับการบูรณาการแปลงแผนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน
และผลักดันใหการดําเนินการในภารกิจตาง ๆ ภายในคณะฯ เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเปาหมายของคณะฯ 
ตามยุทธศาสตรตาง ๆ ไดอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 
 
สภาพปญหา  สถานการณปจจุบัน 
 ปจจุบันคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการจัดการเรียน
การสอนท้ังหมด 7 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม  วท.บ.การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากร  วท.บ.สิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  วท.ม.การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม  วท.ม.สิ่งแวดลอมศึกษา  และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตรคือ ปร.ด. สิ่งแวดลอม
ศึกษา ปจจุบันคณะฯ ไดแสวงหาอาจารยท่ีมีประสบการณ และสําเร็จการศึกษาใหมเขามารวมงานมาก
ข้ึน จนปรากฏวาในปจจุบันมีอาจารยระดับปริญญาเอกจํานวน 18 คน (ในจํานวนนี้มีตําแหนงทาง
วิชาการรองศาสตราจารย 2 คน) ปริญญาโทจํานวน 4 คน และอาจารยท่ีศึกษาตอท้ังในและ
ตางประเทศจํานวน 4 คน ซ่ึงคณะฯ ยังมีโอกาสเจริญเติบโตอีกมากในอนาคตเนื่องจากบุคลากรสวน
ใหญยังมีอายุนอย  
 
 
แนวทางการพัฒนา 
 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดจัดทําแผนกลยุทธ 
(2554-2563) เพ่ือเปนกรอบและแนวทางการพัฒนาคณะท่ีชัดเจน และสอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พรอมกับความคาดหวังในการพัฒนาการศึกษาของทองถ่ิน  
ใหมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง และสรางองคความรูใหมใหเกิดในชุมชน สามารถเปนแหลงเรียนรูของ
นิสิตนักศึกษาและชุมชนโดยรอบ 
 
 

บทนาํ 



 
 

จุดแข็งจุดออน 
 
จุดแข็ง 
1. คณะมีโอกาสเจริญเติบโตมากในอนาคต  โดยธรรมชาติของศาสตรดานสิ่งแวดลอม 
2. เปนคณะวิชาใหมยังไมมีวัฒนธรรมองคกรท่ีฝงแนนมีโอกาสบริหารใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได 
3. มีบุคลากรสายวิชาการท่ีจบมาใหมจํานวนมากมีความมุงม่ันในการทํางานสูง 
4. มีการจัดการสํารวจความตองการและจัดทรัพยากรแกนิสิต จากขอเรียกรองของนิสิต 
5. มีกิจกรรมสงเสริมนิสิตท้ัง 5 ดาน 
6. มีทุนสนับสนุนการทําวิจัย/วิทยานิพนธใหแกนิสิตท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
7. มีผลงานวิจัยตีพิมพคอนขางมากเม่ือเทียบกับอาจารยประจํา 
8. มีโครงการบริการวิชาการภายนอกและมีเครือขายของเทศบาลและมีศูนยใหบริการดานเครื่องมือใน
การตรวจวัดน้ําเสียใหกับหนวยงานภายนอกหลายหนวยงาน 
9. มีกิจกรรมตามแผนงาน เชน วันสงกรานต ถวายเทียน และปฏิบัติธรรม 
10. มีภารกิจท่ีดําเนินงานสงเสริมการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูเสมอ โดยไดรับ
การสนับสนุนจาก กรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และสํานักงานสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
11. คณะมีชองทางท่ีสามารถติดตอกับภาคประชาชน หลากหลายชองทาง มีกิจกรรมรวมกันอยูเสมอ 
12. มีการดําเนินการดานการเงินงบประมาณไดคอนขางครบถวนตามระบบของมหาวิทยาลัย 
13. มีการจัดกิจกรรมครบตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ครบท้ัง 3 ดาน 
 
จดุออน 
1. สัดสวนของอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ. 
2. ขาดการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยางจริงจัง 
3. ไมมีการสํารวจวิเคราะหการใชทรัพยากรอันจะนําไปสูแผนการใชทรัพยากรรวมกัน 
4. การประเมินกิจกรรมนิสิตมีลักษณะเหมือน ๆ กัน ไมมีการประเมิน Outcome  
5. ระบบการใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต ยังใชระบบของมหาวิทยาลัยเปนหลัก 
6. ขาดการประชาสัมพันธ เรื่องอัตลักษณของหนวยงาน 
 
อุปสรรค 
1. สภาพอาคารเรียน หองเรียน อุปกรณตางๆ ยังไมสมบูรณ มีประสิทธิภาพไมดีพอสําหรับการเรียนการ
สอน 
2. ครุภัณฑทางวิทยาศาสตรสําหรับการเรียนการสอนยังไมเพียงพอ 
3. งบประมาณท่ีไดรับยังไมเพียงพอ 
4. รัฐ/ มหาวิทยาลัย มีนโยบายลดและไมเพ่ิมอัตรากําลังคนของหนวยงานของรัฐ 
5. บุคลากรภายในคณะฯ ประสบการณทํางานยังนอย การแกไขปญหาตาง ๆ อาจยังไมเกิด
ประสิทธิภาพดีพอ 
 
 
 



 
 

 
โอกาส 
1. มีบุคลากรในวัยหนุมสาวท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สามารถพัฒนาศักยภาพในดานการ
เรียนการสอนและงานวิจัยในระดับนานาชาติมากข้ึน 
2. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยมากข้ึนเนื่องจากสถาบันตั้งอยูในภูมิภาคท่ีมีปญหาดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีโอกาสท่ีจะไดรับทุนสนับสนุนทุนวิจัยท้ังระดับประเทศและ
นานาชาติมากข้ึน 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภูมิภาคเสื่อมโทรมและมีปญหาพิเศษท่ีแตกตางจากพ้ืนท่ีอ่ืน 
เปนท่ีประจักษท่ัวไป จะเปนตัวเรงเราและเปนความสนใจใหเยาวชนและบุคลากรท่ีเก่ียวของหันมาสนใจ
การศึกษาดานสิ่งแวดลอมมากข้ึน 
4. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีและภูมิภาค เปนประเด็นให
หนวยงานท้ังระดับประเทศและนานาชาติสนใจท่ีจะเขารวมจัดทําโครงการการศึกษาและวิจัยรวม 
 
แนวทางเสรมิ 
1. หาจุดแข็งแลวกําหนดวิสัยทัศนรวม มีพันธกิจ แลวแตกออกเปนเปาประสงค (Goal) เพ่ือใหเห็นชัด
และรวมกันรับผิดชอบ โดยหา CSF (Critical Success Factors) หรือปจจัยหลักแหงความสําเร็จ 
กําหนด KPI โครงการ ลงมาท่ีบุคลากร 
2. เพ่ิมความเขมแข็งในการสรางเครือขายความรวมมือ 
3. แบบสํารวจควรเขียนหัวขอใหชัดเจนวาสํารวจความตองการหรือประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
4. ควรสนับสนุนกิจกรรมนิสิตท่ีใหนิสิตมีสวนรวมในการพัฒนากิจกรรมและเสนอกิจกรรมตาง ๆ  
5. การประกาศขาวสารในหนาเว็บใหชัดเจนควรมี Link ภายนอก และมี Web board 
6. สนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยเพ่ือตีพิมพสําหรับอาจารยท่ียังไมมีผลงานวิจัยท่ีชัดเจน 
7. ควรมีการแสวงหาเครือขายดานการวิจัยภายนอกใหมากข้ึน 
8. ควรมีการจัดทําแผนบริการวิชาการเพ่ือใหงายตอการกํากับติดตามตรวจสอบประเมินผลการ
ใหบริการวิชาการ 
9. ควรมีการหาแหลงทุนการใหบริการวิชาการจากภายนอก 
10. ควรมีการจัดตั้งศูนยฝกอบรมหรือศูนยบริการวิชาการอยางเปนรูปธรรม 
11. ควรมีการสงเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในทองถ่ิน  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ท่ีมีการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม การจัดการปาชุมชน  การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
12. ควรมีการกํากับติดตามการดําเนินโครงการตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  
ใหมีความชัดเจน 
 
การพัฒนาปรับปรุง 
1. ทบทวนและปรับเปลี่ยนประโยควิสัยทัศนใหชัดเจน 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการท่ีนําไปสูวิสัยทัศนอยางจริงจัง 
3. ผูบริหารระดับคณะฯ ควรนําแผนสูการปฏิบัติอยางเปนข้ันตอน และทุกคนตองรับผิดชอบ KPI 
4. จัดทําเปน Personal Scorecardของแตละบุคคล 
5. ควรมีการทําวิจัยในชั้นเรียน 
6. ควรมีการจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับนวัตกรรมการเรียนการสอน 



 
 

7. ควรจัดทําแผนการจัดการความรูใหชัดเจน 
8. ควรมีการสงเสริมใหคณาจารยเขารวมประชุม เสนอผลงาน  ประกวดผลงาน เพ่ือใหอาจารยมีโอกาส
ไดรับรางวัล 
9. ควรจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรอยางเปนระบบ 
10. ควรมีการสํารวจความพึงพอใจคุณภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลของคณะฯ 
11. คณะควรพิจารณาใหมีระบบการรับฟงความคิดเห็นจากภาคประชาชนและมีผูรับผิดชอบการ
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
12. ควรมีการพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ิมเติมท่ีเปนจุดเนนของคณะฯ นอกเหนือจากท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย 
13. ควรมีการใหความรูดานการประกันคุณภาพแกนิสิตท่ีดําเนินการโดยคณะฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรหนวยงานกบัยุทธศาสตรชาติ กระทรวง  มหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนกลยุทธคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 



 
 

แผนท่ีกลยุทธ (Strategic Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีทรัพยากรบุคคล

ที่มีคุณภาพ

มีระบบการเชื่อมโยงสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการองคกร

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดหางบประมาณสนับสนุนที่เพี

ยงพอและมีการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ

สรางวัฒนธรรมองคกรและ

พัฒนาใหบุคลากรมีจิตสํานึกใน

บทบาทและหนาที่ของตน

พัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่

เอื้อตอการเรียนการสอนและการ

ปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

พัฒนาบุคลากร

อนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร

ภูมิปญญาทองถิ่น

สรางเครือขายความรวมมือในระดับ

ทองถิ่นและภูมิภาค

งานวิจัยและแหลงทุน

การบริการวิชาการแกชุมชน

การวิจัยที่ใชประโยชนไดคุณภาพการสอน
การบริการที่ตอบสนองความตองการ

ของชุมชนของทองถิ่นและภูมิภาค

บัณฑิตที่พึงประสงค
ผลงานเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหเปนที่ยอมรับชองชุมชน ทองถิ่น และภูมิภาค
การวิจัยที่ตอบสนองความตองการ

ของทองถิ่นและภูมิภาค

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถิ่นไดรับการสืบสาน

บริการวิชาการที่เหมาะสม

กับการพัฒนา

วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและ

ขีดความสามารถในการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ผลิตบัณฑิตที่พงประสงคตรงตาม

ความตองการของสังคม

ประสิทธิผล

ตามยุทธศาสตร

คุณภาพ

การใหบริการ

ประสิทธิภาพ

ตามการ

ปฏิบัติราชการ

การพัฒนา

องคกร

แผนที่ยุทธศาสตรของหนวยงาน (Strategy Map) คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร



แผนกลยุทธคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
  
ปรชัญา 
 บัณฑิตผูมีปญญา เปนผูนํา และดํารงตนอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
วิสัยทัศน 
 ใหการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการดานวิทยาการสิ่งแวดลอมโดยการบูรณาการองคความรู 
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินสูความเปนสากล เพ่ือนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพ
ชีวิตอยางยั่งยืน 
 
คานิยมองคกร  
 "เปนศูนยสิ่งแวดลอมในภูมิภาค" 
  
 F   Faculty : Family of Inspiration   "เปนครอบครัวของนักวิชาการสิ่งแวดลอม" 
 O  Of : Open mind  "เปดโลกทัศนสิ่งแวดลอมทางดาน สิ่งแวดลอม  ชุมชน

อุตสาหกรรมและการศึกษาสิ่งแวดลอม" 
 E   Environment : Empower  "เสริมสรางภูมิปญญา  สิ่งแวดลอมแกเยาวชนและ

ทองถ่ิน" 
 A  And : Association  "สรางเครือขายทางดานสิ่งแวดลอม" 
 R   Resource : Resource people  "บุคลากรท่ีเขาใจปญหาสิ่งแวดลอมทองถ่ิน พรอม

บูรณาการองคความรูและวัฒนธรรมทองถ่ินสูความเปนสากล" 
 S  Studies : Study on research  and new technology  "เสริมสรางงานวิจัยและ

ศึกษาเทคโนโลยสีิง่แวดลอมสมัยใหม" 
   
พันธกิจ  

1. พัฒนาระบบการศึกษาและผลิตทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ สามารถมีความรูในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. แสวงหาองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน เชื่อมสูภูมิปญญาสากล พัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการเพ่ือความเปนเลิศและเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง 

3. บริหารจัดการองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ และมีวัฒนธรรมขององคกรท่ีอยูบนฐานของ
จริยธรรมและมุงม่ันไปสูวัตถุประสงคขององคกรรวมกัน 

4. แสวงหาความรวมมือเพ่ือพัฒนาองคกร สนับสนุนเพ่ือการศึกษาวิจัยในระดับทองถ่ินและ
สากล 



5. อนรุกัษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
 
ยุทธศาสตร   
   
  ยุทธศาสตรท่ี 1 การขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนานิสิตเพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคและ
เปนพลเมืองท่ีดีของสงัคมไทยและสงัคมโลก 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  และมาตรฐานสูระดับ
สากลสามารถตอบสนอง 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 การใหบริการวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและทองถ่ิน 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานใหยั่งยืน 
  ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางภาพลักษณ และการพัฒนาสถาบันสูสากล 
  ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
เพ่ือใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 
  ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร  เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ 
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตรท่ี 1 1. มีหลักสูตรท่ีไดคุณภาพและ
มาตรฐาน 

 การขยายโอกาส
ทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพ่ือ
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค 

2. มีกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค 
3. พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยใหกับ
นิสิต 
4. อาจารยมีคุณภาพทางดาน
วิชาการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการเปด
ปดหลักสูตร 
2.สรางและพัฒนากระบวนการ
บริหารหลักสูตรใหครบทุกหลักสูตร 
3. การพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 
4. สนับสนุนใหมีบุคคล องคกรและ
ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตร 
5. การประเมินความคิดเห็นของ
ผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน 
6.สรางความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในกลุมจังหวัด เพ่ือ
ผลิตและ/หรือพัฒนากําลังคนให
สอดคลองกับความตองการของ
ผูใชงาน 
7.สงเสริมใหดําเนินการวิจัยในชั้น
เรียนใหครบทุกหลักสูตร 
8. สงเสริมการตีพิมพเผยแพร

1. มีระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร 
2. ระบบกลไกการจัดการเรียน
การสอน 
3. ระบบและกลไกการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนตาม
คุณลกัษณะของบณัฑิต 
4. รอยละวิทยานิพนธปริญญาโท
ท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมี
คุณภาพระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. รอยละของบทความ
วิทยานิพนธปริญญาเอกท่ีตีพิมพ
เผยแพรในวารสารท่ีมีคุณภาพ
ระดับนานาชาติ 
 
6. รอยละของอาจารยท่ีไดรับการ
สงเสริม พัฒนาอาจารยดาน
วิชาการ วิธีการสอน และการ
วัดผล รวมท้ังการใหความรูดาน
จรรยาบรรณอาจารย (นับเทียบ
กับอาจารยท้ังหมด โดยหักผูลา



 
 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
วิทยานิพนธในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ และการนําผลงานวิจัย
ไปใชประโยชนไดจริง 
9. สนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ศึกษาตอออก) 
7. ระดับความสําเร็จของการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของคณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 2 1.  มีกระบวนการพัฒนานิสิตเพ่ือให
ไดบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค  และเปนพลเมืองท่ีดีของ
สงัคมไทยและสงัคมโลก 

 การพัฒนานิสิต
เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคและเปน
พลเมืองท่ีดี ของสงัคมไทยและสงัคม
โลก  

1.จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
นิสิต 
2. สรางระบบและกลไกใน
กระบวนการใหบริการนิสิต 
3. จัดทําระเบียบขอบังคับเก่ียวกับ
นิสิต 
4. การสรางเครือขายการพัฒนา
นิสิต 
5.สรางกระบวนการมีสวนรวมของ
ศิษยเกา/ศิษยปจจุบัน  

1. ระบบและกลไกการให
คําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร 
2. ระบบและกลไกการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 
3. ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ใหกับนักศึกษา 
4. ระดับความสําเร็จของการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 1.มีกระบวนการบริหารงานวิจัยท่ีดี 
และผลงานวิจัยสามารถนําไปใช
ประโยชนไดจริง 

 การพัฒนางานวิจัย
และงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  
และมาตรฐานสูระดับสากลสามารถ
ตอบสนอง ตอการพัฒนาประเทศ
ตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันท้ัง
ในระดับชาติและนานาชาติ 

2. มีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ การ
อางอิง และการจดสิทธิบัตรเพ่ิมมาก
ข้ึน 

1. จัดทําแผนยุทธศาสตรดานการ
วิจัย 
2. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยเกา นักวิจัยใหม และมีการ
กํากับติดตามอยางตอเนื่อง 
3. สนับสนุนงบประมาณดานการ

1. ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
2. ระบบและกลไกจดัการความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
3. รอยละงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีนํามาใชประโยชน    



 
 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
วิจัยใหสอดคลอง 
4. การเพ่ิมศักยภาพดานการวิจัย
ระดับนานาชาติ (Promotion of 
International Research 
Collaborations) 
5. สงเสริมการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ 
6. กําหนดสิ่งจูงใจสําหรับ
ผลงานวิจัยท่ีดีเดนในแตละดาน 

 
4. รอยละผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
5. รอยละของบทความวิจัยท่ี
ไดรับการอางอิง (Citation) ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 1. มีระบบและกลไกในการใหบริการ
วิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ และ
สามารถถายทอดเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมเพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งของชมุชนใหสามารถพ่ึงพา
ตัวเองได 

 การใหบริการ
วิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชน
และทองถ่ิน 

1. จัดทําแผนยุทธศาสตรดานการ
บริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการ
ดานการบริการวิชาการแกสังคมกับ
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคม 
2. สงเสริมการถายทอดองค
ความรู/เทคโนโลยีสูชุมชน 
3. มีการบูรณาการดานบริการ
วิชาการเขากับพันธกิจดานอ่ืน ๆ 

1. ระบบและกลไกการใหบริการ
วิชาการแกสังคม 
2. ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการบริหารทางวิชาการ
ใหเกิดประโยชนตอสังคม 
3. ระดับความสําเร็จในการนํา
ความรูและประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย 
4. ระดับความสําเร็จของการ
เรียนรูและเสริมสรางความ



 
 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
เขมแข็งของชมุชนหรอืองคกร
ภายนอก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 1. มีกระบวนการสงเสริมใหนิสิต
ตระหนักในการอนุรักษ ฟนฟู 
ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ภาคอีสาน 

 การอนุรักษ ฟนฟู 
ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีของ
อีสานใหยั่งยืน 

1. จัดทําแผนยุทธศาสตรดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. มีการบูรณาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดาน
อ่ืน ๆ 

1. ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
2. ระดับความสําเร็จของการ
สงเสริมและสนับสนุนดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 1. พัฒนาภาพลักษณเพ่ือรองรับการ
เปนสถาบันสูสากล 

 การสราง
ภาพลักษณ และการพัฒนาสถาบันสู
สากล 

1. การเสริมสรางความรวมมือและ
การแลกเปลี่ยนทางดานการเรียน
การสอน วิจัย บริการวิชาการ 
ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนา
บุคลากรกับมหาวิทยาลัยของ
องคกรในตางประเทศ 
2. การประชาสัมพันธเชิงรุกใน
ระดับนานาชาติ 

1. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาสถาบันสูสากล 
2. ไดรับการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยจากฐานขอมูลสากล
ท่ีไดรับการยอมรับในอันดับท่ีดี
ข้ึนจากปท่ีผานมา 

ยุทธศาสตรท่ี 7 1. มีแผนพัฒนาคณะฯและการกํากับ
ดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ 

 การพัฒนาระบบ
บริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการ
บริหารจัดการท่ีดี เพ่ือใหกาวทันตอ
การเปลี่ยนแปลง 

2. มีระบบการบริหารการเงิน-
งบประมาณท่ีมีประสทิธภิาพ โปรงใส
และตรวจสอบได 
3. มีทรัพยากร และเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย เหมาะสม และ

1. ทบทวนวิสัยทัศนและปรับปรุง
ยุทธศาสตรใหสอดคลองกับกรอบ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ และ
จุดเนนของสถาบัน 
2. จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินให
สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
คณะฯ  และดานรายรับโดยการ

1. ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการพัฒนาแผน 
2. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาภาวะผูนําของสภาสถาบัน
และผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน 
3. ระดับความสําเร็จของการ



 
 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
รองรับการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาคณะฯไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
4. มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองตอการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
5. มีผลการประเมินประกันคุณภาพ
อยูในเกณฑมาตรฐาน 

แสวงหาแหลงรายไดอ่ืน 
3. กําหนดมาตรการและแนวทาง
เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 
4. จัดสรรพ้ืนท่ีของอาคาร และ
พ้ืนท่ีใชสอยใหเหมาะสมตาม
อัตราสวนท่ีกําหนด 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 
6. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท้ัง
ระยะยาวและระยะสัน้ 
7.  สงเสริมการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารย 
8. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

บริหารความเสี่ยง 
4. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
5. รอยละของอาจารยประจําท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
6. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 8 1. มีภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมท่ี
เหมาะสมกับการพัฒนามหาวิทยาลัย
อยางยั่งยืน 

 การพัฒนาระบบ
กายภาพและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

1. รณรงค สงเสริม และกําหนด
มาตรการดานการประหยัดพลังงาน 

1. ระดับความสําเร็จของ
มาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
     เปาประสงคท่ี 1 มีหลักสูตรท่ีไดคุณภาพและมาตรฐาน 

กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
1.วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการเปด
ปดหลักสูตร 

1. เพ่ือใหทราบถึงจุดคุมทุนในแตละ
หลักสูตร 

1. มีระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร 

1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรตาม
มาตรฐาน TQF 

2.สรางและพัฒนากระบวนการ
บริหารหลักสูตรใหครบทุกหลักสูตร 

2. เพ่ือใหหลักสูตรมีคุณภาพไดรับการ
ยอมรับจากผูเรียน  เกิดการสรางให
เกิดความนาเชื่อถือในหลักสูตร 

2. ระบบกลไกการจัดการเรียน
การสอน 

2. โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

     เปาประสงคท่ี 2 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

1. การพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

1. เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดี  มี
ความคิดใหม ๆ ท่ีจะนําไปสูการเรียน
ท่ีมีคุณภาพและประยุกตไปสูการ
ปฏิบัติงานจริง 

1. ระบบและกลไกการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนตาม
คุณลกัษณะของบณัฑิต 

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ตาม TQF 

2. สนับสนุนใหมีบุคคล องคกรและ
ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตร 

2. เพ่ือใหเกิดขอเสนอแนะใหม ๆ ใน
การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของชุม 

2. จํานวนหลักสูตร/โครงการ/
กิจกรรมที่มีการรวมจัดการเรียน
การสอน/การวิจัยเพ่ือพัฒนา
รวมกับภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน 

2. โครงการสหกิจศึกษากับสถาน
ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม 

3. การประเมินความคิดเห็นของ
ผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

3. เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนใหมีคุณภาพสอดคลอง
กับความตองการของผูเรียน   

3. ระบบกลไกการจัดการเรียน
การสอน 

3. ประเมินคุณภาพการเรียนการ
สอนภายในคณะฯ  ท้ังระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
   



 
 

     เปาประสงคท่ี 3 พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยใหกับนิสิต 
กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

1. สงเสริมการตีพิมพเผยแพร
วิทยานิพนธในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ และการนําผลงานวิจัยไป
ใชประโยชนไดจริง 

1. เพ่ือเปนการเผยแพรผลงานวิจัย  
อันจะนําไปสูการใชประโยชนทาง
วิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ  

1. รอยละวิทยานิพนธปริญญาโท
และปริญญาเอกท่ีตีพิมพเผยแพร
ในวารสารท่ีมีคุณภาพระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

1. โครงการสนับสนุนและสงเสริม
การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับชาติ
และนานาชาติ 

     เปาประสงคท่ี  4  อาจารยมีคุณภาพทางดานวิชาการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

1. สนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. เพ่ือใหเกิดการตระหนักถึงบทบาท
หนาท่ีของคณาจารยภายในคณะฯ  

1. รอยละของอาจารยท่ีไดรับ
การสงเสริม พัฒนาอาจารยดาน
วิชาการ วิธีการสอน และการ
วัดผล รวมท้ังการใหความรูดาน
จรรยาบรรณอาจารย 

1. โครงการสงเสริมจรรยาบรรณ
คณาจารย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนานิสิตเพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคและเปนพลเมืองท่ีดี 
     เปาประสงคท่ี 1 มีกระบวนการพัฒนานิสิตเพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
1.จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
นิสิต 

1. เพ่ือใหการพัฒนานิสิตเปนไปตาม
เปาหมายท่ีวางไวในแตละชวงป
การศึกษา 

1. ระบบและกลไกการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

1. โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนิสิตเพ่ือการแขงขันทาง
วิชาการและวิชาชีพนิสิต 

2. สรางระบบและกลไกใน
กระบวนการใหบริการนิสิต 

2. เพ่ือใหนิสิตไดรับทราบขอมูล
ขาวสารท่ีเปนประโยชน และมีชีวิต
ความเปนอยูท่ีดี 

2. ระบบและกลไกการให
คําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร 

2. โครงการสงเสริมและพัฒนา
ผูเรียนตามนโยบาย 3ดี (3D) 

    



 
 

3. จัดทําระเบียบขอบังคับเก่ียวกับ
นิสิต 

3. เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอยตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัย 

3. ระบบและกลไกการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

3. โครงการพัฒนานิสิตเพ่ือให
ความรู และทักษะดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

4. การสรางเครือขายการพัฒนา
นิสิต 

4. เพ่ือใหเกิดความรวมมือดานการ
พัฒนานิสิตท้ังภายในและภายนอก
สถาบัน 

4. ระบบและกลไกการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

4. โครงการสงเสริมกีฬานิสิตเพ่ือ
สุขภาพ   

5.สรางกระบวนการมีสวนรวมของ
ศิษยเกา/ศิษยปจจุบัน 

5. เพ่ือใหเกิดเครือขายความรวมมือ
ท้ังศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 

5. ระดับความสําเร็จของการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) 

5. โครงการสงเสริมและพัฒนา
ผูเรียนตามนโยบาย 3ดี (3D) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  และมาตรฐานสูระดับสากลสามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
ตลอดจนมีศักยภาพในการแขงขันท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
     เปาประสงคท่ี 1 มีกระบวนการบริหารงานวิจัยท่ีดี และผลงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
1. จัดทําแผนยุทธศาสตรดานการ
วิจัย 
 

1. เพ่ือวางกรอบและแนวทางในการ
ทํางานวิจัยใหสอดคลองกับแผนกล
ยุทธของหนวยงาน 

1. ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

1. โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
ถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด โครงการ/กจิกรรม 
2. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยเกา นักวิจัยใหม และมีการ
กํากับติดตามอยางตอเนื่อง 

2. เพ่ือใหเกิดการพัฒนางานวิจัยใหม 
ๆ  รวมท้ังปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของนักวจิยั 

2. ระบบและกลไกจัดการความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ใหม 

3. สนับสนุนงบประมาณดานการ
วิจัยใหสอดคลองกับการพัฒนา
สงัคม 

3. เพ่ือใหเกิดการทํางานวิจัยให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรดานการ
วิจัย 

3. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา 

3. โครงการวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชน 



 
 

    
  เปาประสงคท่ี 2 มีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ การอางอิง และการจดสิทธิบัตรเพ่ิมมากข้ึน 

กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
4. การเพ่ิมศักยภาพดานการวิจัย
ระดับนานาชาติ (Promotion of 
International Research 
Collaborations) 

4. เพ่ือใหงานวิจัยถูกนําไปใช
ประโยชนในระดับสากลมากข้ึน 

4. รอยละผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

4. โครงการสงเสริมการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติ
หรือนานาชาติ     

5. สงเสริมการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

5. เพ่ือใหงานวิจัยถูกนําไปใช
ประโยชนท้ังในเชิงวิชาการและในเชิง
พาณิชย 

5. รอยละของผลงานวิชาการท่ี
ไดรับรองคุณภาพ 

5. โครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค
บนพ้ืนฐานของถูมิปญญาทองถ่ิน
หรือเพ่ือทองถ่ิน 

6. กําหนดสิ่งจูงใจสําหรับ
ผลงานวิจัยท่ีดีเดนในแตละดาน 

6. เพ่ือสรางแรงจูงใจในการทําวิจัย
ใหกับบคุลากร 

6. รอยละของบทความวิจัยท่ี
ไดรับการอางอิง(Citation) ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิ

6. โครงการจัดทําวารสารตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัย 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การใหบริการวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น 
     เปาประสงคท่ี 1 มีระบบและกลไกในการใหบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนใหสามารถพ่ึงพาตัวเองได 

กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
1. จัดทําแผนยุทธศาสตรดานการ
บริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการ
ดานการบริการวิชาการแกสังคมกับ
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคม 

1. เพ่ือเปนกรอบในการใหบริการ
วิชาการตามแผนกลยุทธของ
หนวยงาน 

1. ระบบและกลไกการใหบริการ
วิชาการแกสังคม 

1. โครงการจัดทําแผนการ
ใหบริการวิชาการแกชุมชน 

    



 
 

2. พัฒนาแหลงองคความรูในการ
บริการวิชาการ 

2. เพ่ือเปนแหลงความรูใหกับชุมชน  
สรางใหเกิดชุมชนเข็มแข็ง 

2. ระดับความสําเร็จของการ
ใหบริการวิชาการตอสังคม 

2.  โครงการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัย                               

3. สงเสริมการถายทอดองคความรู/
เทคโนโลยีสูชุมชน 

3. เพ่ือใหชุมชนเกิดการพัฒนาองค
ความรูและนําไปใชประโยชนไดจริง 

3. ระดับความสําเร็จของการ
บรรลุวัตถุประสงคตามแผนงาน
บริการวิชาการแกสังคม 

3. โครงการเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
ชุมชน 

4. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บคุลากรทางการศึกษา 

4. เพ่ือรองรับการใหบริการแกสังคม
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
มีการพัฒนาท้ังผูใหบริการและ
ผูรับบริการ 

4. ระดับความสําเร็จในการนํา
ความรูและประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

4. การจัดการสิ่งแวดลอมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสราง
ความเขมแข็งแกทองถ่ิน 

5. มีการบูรณาการดานบริการ
วิชาการเขากับพันธกิจดานอ่ืน ๆ 

5. เพ่ือเปนการนําความรูจากการ
ใหบริการวิชาการประยุกตกับงานอ่ืน 
ๆ ใหเกิดประโยชนมากข้ึน 

5. ระดับความสําเร็จในการนํา
ความรูและประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

5. โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานใหย่ังยืน 
     เปาประสงคท่ี 1 มีกระบวนการสงเสริมใหนิสิตตระหนักในการอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ภาคอีสาน 

กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
1. จัดทําแผนยุทธศาสตรดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. เพ่ือใหการดําเนินโครงการดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุ

1. ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. โครงการปฏิบัติธรรมเพ่ือ
การศึกษา 
2. โครงการถวายเทียนเขาพรรษา 



 
 

ตามวัตถุประสงคขององคกร  3. โครงการมหาสงกรานตบานเฮา 
4. โครงการจริยธรรมปลูกฝงสิ่งดี
งาม 

2. มีการบูรณาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดาน
อ่ืน ๆ 

2. เพ่ือใหเกิดการเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมและสามารถประยุกต
เขากับพันธกิจดานอ่ืน ๆ  

2. ระดับความสําเร็จของการ
สงเสริมและสนับสนุนดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

2. โครงการวิจัยท่ีบูรณาการดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางภาพลักษณ และการพัฒนาสถาบันสูสากล 
     เปาประสงคท่ี 1 พัฒนาภาพลักษณเพ่ือรองรับการเปนสถาบันสูสากล 

กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
1. การเสริมสรางความรวมมือและ
การแลกเปลี่ยนทางดานการเรียน
การสอน วิจัย บริการวิชาการ 
ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนา
บคุลากรกับมหาวิทยาลัยขององคกร
ในตางประเทศ 

1. เพ่ือเปนการสรางเครือขายความ
รวมมือในดานการเรียนการสอน ดาน
วิจัย และดานอ่ืน ๆ ใหเกิดการพัฒนา
ไปสูเวทีระดับนานาชาติมากข้ึน อันจะ
สงผลตอภาพลักษณขององคกรตอไป
ในอนาคต 

1. ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาสถาบันสูสากล 

1. ทําเครือขายความรวมมือ
ระหวางหนวยงานในระดับ
นานาชาติ 
2. สนับสนุนการแลกเปลี่ยน
บุคลากรกับหนวยงานระดับ
นานาชาติ ในการศึกษาการทํางาน
และการวิจัย เพ่ือพัฒนาบุคลากร
และสรางเครือขาย 

2. การประชาสัมพันธเชิงรุกในระดับ
นานาชาติ 

2. เพ่ือใหเกิดการรับรูและตระหนักถึง
รายละเอียดหรือภาพลกัษณของ
องคกรในระดับนานาชาติใหมากข้ึน 

2. ไดรับการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยจากฐานขอมูลสากล
ท่ีไดรับการยอมรับในอันดับท่ีดี
ข้ึนจากปท่ีผานมา 

2. โครงการพระราชทานความชวยเหลือ
ดานการศึกษาแกราชอาณาจักรกัมพูชา 
ตามพระราชดําริในสมเด็จพระเทพฯ  
3. สนับสนุนการรับนักศึกษาฝกงานจาก
ตางประเทศ เพ่ือชวยในการทําวิจยั 
4. จัดทําเว็บไซตคณะฯ เปน
ภาษาตางประเทศ 



 
 

 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือใหกาวทันตอการเปล่ียนแปลง 
     เปาประสงคท่ี 1 มีแผนพัฒนาคณะฯและการกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
1. ทบทวนวิสัยทัศนและปรับปรุง
ยุทธศาสตรใหสอดคลองกับกรอบทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ และจุดเนน
ของสถาบัน 

1. เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงวิสัยทัศน
ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
รวมท้ังสอดคลองกับบริบทของ
องคกร 

1. ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการพัฒนาแผน 

1. โครงการจัดทําแผนกลยุทธของ
คณะ 
2. โครงการประชมุทบทวน
นโยบายและวิสัยทัศน 

2. ปรับปรุงกระบวนการถายทอด
นโยบายจากคณะกรรมการบริหาร
มายังผูบริหารและบุคลากร 

2. เพ่ือลดข้ันตอนท่ียุงยากซับซอนใน
การถายทอดนโยบายมาสูการปฏิบัติ  
ใหเกิดความเขาใจและเต็มใจท่ีจะ
ปฏิบัติตามนโยบายขององคกร 

2. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาภาวะผูนําของสภาสถาบัน
และผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

1. โครงการประชุมถายนโยบายสู
การปฏิบัติ 
 

3. สงเสริมพัฒนาศักยภาพภาวะผูนํา
ผูบริหารทุกระดับ 

3. เพ่ือเปนการเสริมสรางศักยภาพท่ี
พึงประสงคของผูบริหารตั้งแตระดับ
สูงสุดไปจนกระท้ังผูบริหารระดับรองลงมา 

3. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาภาวะผูนําของสภาสถาบัน
และผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหาร 

4. จดัทําประกาศหลกัเกณฑการ
ประเมินผลการดําเนินงานของ
ผูบริหารทุกระดับ 

4. เพ่ือใหเกิดการตระหนักถึงการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และยอมรับใน
หลักเกณฑการประเมิน 

4. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาภาวะผูนําของสภาสถาบัน
และผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

1. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑการ
ประเมินผลการดําเนินงานของ
ผูบริหารทุกระดับในองคกร 

5. สงเสริมกิจกรรม/โครงการการ
ดําเนินงานท่ีสะทอนอัตลักษณของ
คณะฯ 

5. เพ่ือใหเกิดความโดดเดนกับองคกร  
และบงบอกถึงองคใหมากท่ีสุด   

5. ระดับความสําเร็จของโครงการ
บริการวิชาการสูชุมชนดาน
สิ่งแวดลอม 

1. โครงการบริการวิชาการดาน
สิ่งแวดลอม ท่ีครอบคลุม สิ่งแวดลอม
ศึกษา การจัดการสิ่งแวดลอมและ
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 



 
 

6. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงให
ครอบคลุมมิติท่ีเปนความเสี่ยงท่ี
สําคัญของคณะฯ 

6. เพ่ือใหเกิดการติดตามความเสี่ยงท่ี
มีนัยสําคัญขององคกร  และสะดวก
ตอการรายงานความเสี่ยงในแตละ
ดาน 

6. ระดับความสําเร็จของการ
บริหารความเสี่ยง 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะ 

เปาประสงคท่ี 2 มีระบบการบริหารการเงิน-งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

1. จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินให
สอดคลองกับแผนกลยทุธของคณะฯ  
และดานรายรับโดยการแสวงหา
แหลงรายไดอ่ืน 

1. เพ่ือใหทราบถึงโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีสําคัญ ๆ ท่ีจะตองใช
งบประมาณและวางแผนท่ีจะ
แสวงหาแหลงทุนภายนอกองคกรใน
แตละปงบประมาณ 

1. ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

1. โครงการจัดทําแผนกลยุทธทาง
การเงินของคณะ 

2. พัฒนาระบบการเงิน-บัญชี-พัสดุ-
งบประมาณ 

2. เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารการเงิน  
การบัญชีและพัสดุ รวมท้ัง
งบประมาณ 

2. ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

1. โครงการปรับปรุงชี้แจงระบบ
งบประมาณ บัญชีและพัสดุ  

3. กําหนดมาตรการและแนวทาง
เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

3. เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานดานการ
ใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน
และกําหนดระยะเวลา  เกิด
ประสิทธิภาพในการใชจาย
งบประมาณ 

3. โครงการเรงรัดการเบิกจายงบ
ลงทุน 

1. แตงตั้งคณะกรรมการเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณ  ท้ัง
งบประมาณแผนดิน และ
งบประมาณเงินรายได 
2. ประชุมชี้แจงการเบิกจาย
งบประมาณประจําเดือน 

เปาประสงคท่ี 3 มีทรัพยากร และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เหมาะสม และรองรับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคณะฯไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 



 
 

1. จัดสรรพ้ืนท่ีของอาคาร และพ้ืนท่ี
ใชสอยใหเหมาะสมตามอัตราสวนท่ี
กําหนด 

1. เพ่ือใหเกิดความสมดุลในการเรียน
การสอนในแตละหลักสูตร 

1. ระดับความสําเร็จของหองสมุด 
อุปกรณการศึกษาและ
สภาพแวดลอม 

1. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 

2. เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานบริหารจัดการภายใน
องคกร 

2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 

2. โครงการพัฒนาเว็บไซต 

เปาประสงคท่ี 4 มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท้ัง
ระยะยาวและระยะสัน้ 

1. เพ่ือการพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน
ตามแผนการปฏิบัติงาน  ทําใหเกิด
การพัฒนาอยางเปนระบบ 

1. ระบบการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 
3. โครงการสงเสริมการศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอกสําหรับอาจารย 

2. พัฒนาระบบการจัดการความรูให
เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ประจํา 

2. เพ่ือใหเกิดการถายทอดความรู
ระหวางกันภายในองคกร และเปน
การสรางบรรยากาศการเรียนรูให
เกิดข้ึนภายในองคกร 

2. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

1. โครงการจัดการความรูในงานท่ี
ปฏิบัติอยูเปนประจาํ 
2. โครงการจัดการความรูดาน
วิชาการ 
 

3. สงเสริมการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารย 

3. เพ่ือเปนการกระตุนใหอาจารยทํา
ผลงานทางวิชาการรวมท้ังพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนใหทันสมัย
สอดคลองตามสภาพการเรียนการ
สอนในปจจุบัน 

3. รอยละของอาจารยประจําท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

1. โครงการสงเสริมการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ 



 
 

เปาประสงคท่ี 5 มีผลการประเมินประกันคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน 
1. พัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของ
นิสิตดานประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเชื่อมโยงจากนิสิตไปยังสโมสร
นิสิตและสาขาวิชาอยางท่ัวถึง 

1. เพ่ือใหนิสิตไดรับทราบนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือนาํมา
ประยุกตใชกิจกรรม 

1. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

1. โครงการอบรมใหความรู
เก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนิสิต 
2. โครงการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพภายใน 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาระบบกายภาพและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
     เปาประสงคท่ี 1 มีภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน 

กลยุทธ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
1. รณรงค สงเสริม และกําหนด
มาตรการดานการประหยัดพลังงาน 

1. เพ่ือใหบุคลากรตระหนกัถึงการใช
พลังงานใหเกิดความคุมคามากท่ีสุด 
และรวมกันประหยัดการใชพลังงาน 

1. ระดับความสําเร็จของ
มาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

1. โครงการสงเสริมและรณรงคการ
ประหยัดพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลผลิต-โครงการ-กิจกรรม/ประมาณการงบประมาณรายจาย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ ผลผลิต ประมาณการงบประมาณรายจาย ป (ลานบาท) 

(ป 54-63)  โครงการ/กิจกรรม 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
ยุทธศาสตรท่ี  1. การขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิต
ท่ีมีคุณภาพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

          

เปาประสงคท่ี 1 มีหลักสูตรท่ีไดคุณภาพและมาตรฐาน           
1. มีระบบและกลไก
การพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

ระดับ 5 วิเคราะหขอมูล
เก่ียวกับการเปด
ปดหลักสูตร 

1. โครงการปรับปรุง
หลักสูตรตามมาตรฐาน 
TQF 

0.17 0.18 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

2. ระบบกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 5 สรางและพัฒนา
กระบวนการ
บริหารหลักสูตรทุก
หลักสูตร 

2. โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

0.62 0.68 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 

ยุทธศาสตรท่ี 1. การขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ี
มีคุณภาพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

          

เปาประสงคท่ี 2 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

          

1. ระบบและกลไก
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ผลการเรียนตาม
คุณลกัษณะของ

ระดับ 5 การพัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียน

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพ
บัณฑิตระดับปริญญา
ตรีตาม TQF 

0.7 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 



 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ ผลผลิต ประมาณการงบประมาณรายจาย ป (ลานบาท) 

(ป 54-63)  โครงการ/กิจกรรม 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
บณัฑิต เปนสําคัญ 
2. จํานวนหลักสูตร/
โครงการ/กิจกรรมท่ี
มีการรวมจัดการ
เรียนการสอน/การ
วิจัยเพ่ือพัฒนา
รวมกับภาครัฐ 
เอกชน และชุมชน 

รอยละ 100 สนับสนุนใหมี
บคุคล องคกรและ
ชมุชนมีสวนรวมใน
การพัฒนา
หลักสูตร 

โครงการสหกิจศึกษา
กับสถานประกอบการ
และภาคอุตสาหกรรม 
โครงการศึกษาดงูาน 

0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 

3. ระบบกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 5 การประเมินความ
คิดเห็นของผูเรียน
ท่ีมีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการ
สอน 

ประเมินคุณภาพการ
เรียนการสอนภายใน
คณะฯ  ท้ังระดับ
ปริญญาตรีและระดับ
บณัฑิตศึกษา   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 เปาประสงคท่ี 3 พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยใหกับนิสิต           
1. รอยละ
วิทยานิพนธปริญญา
โทและปริญญาเอกท่ี
ตีพิมพเผยแพรใน
วารสารท่ีมีคุณภาพ
ระดับชาติหรือ

รอยละ 100 
 

สงเสริมการตีพิมพ
เผยแพร
วิทยานิพนธใน
ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
และการนํา

โครงการสนับสนุนและ
สงเสริมการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา ใน
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

 
0.28 

 
0.30 

 
0.30 

 
0.30 

 
0.30 

 
0.30 

 
0.30 

 
0.30 

 
0.30 

 
0.30 



 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ ผลผลิต ประมาณการงบประมาณรายจาย ป (ลานบาท) 

(ป 54-63)  โครงการ/กิจกรรม 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
นานาชาติ ผลงานวิจัยไปใช

ประโยชนไดจริง 
 

 เปาประสงคท่ี  4  อาจารยมีคุณภาพทางดานวิชาการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ           
1. รอยละของ
อาจารยท่ีไดรับการ
สงเสริม พัฒนา
อาจารยดานวิชาการ 
วิธีการสอน และการ
วัดผล รวมท้ังการให
ความรูดาน
จรรยาบรรณอาจารย 

รอยละ 100 สนับสนุนและ
สงเสริมการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

โครงการสงเสริม
จรรยาบรรณคณาจารย 

- - - - - - - - - - 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนานิสิตเพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคเปนพลเมืองท่ีดี 

          

เปาประสงคท่ี 1 มีกระบวนการพัฒนานิสิตเพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค 

          

1.ระบบและกลไก
การสงเสริมกิจกรรม
นกัศึกษา 

ระดับ 5 จัดทําแผน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนานิสิต 

โครงการสงเสรมิและ
พัฒนาศักยภาพนิสิต
เพ่ือการแขงขันทาง
วิชาการและวิชาชีพ
นิสิต 

 
0.47 

 
0.51 

 
0.56 

 
0.56 

 
0.56 

 
0.56 

 
0.56 

 
0.56 

 
0.56 

 
0.56 



 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ ผลผลิต ประมาณการงบประมาณรายจาย ป (ลานบาท) 

(ป 54-63)  โครงการ/กิจกรรม 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
2. ระบบและกลไก
การใหคาํปรึกษาและ
บริการดานขอมูล
ขาวสาร 

ระดับ 5 สรางระบบและ
กลไกใน
กระบวนการ
ใหบริการนิสิต 

โครงการสงเสรมิและ
พัฒนาผูเรียนตาม
นโยบาย 3ดี (3D) 
พัฒนาขอมูลบนเว็บไซต
ดานกิจการนิสิต 

0.49 0.53 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 

3. ระบบและกลไก
การสงเสริมกิจกรรม
นกัศึกษา 

ระดับ 5 จัดทําระเบียบ
ขอบังคับเก่ียวกับ
นิสิต 

โครงการพัฒนานิสิต
เพ่ือใหความรู และ
ทักษะดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

0.03 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 

4. ระบบและกลไก
การสงเสริมกิจกรรม
นกัศึกษา 

ระดับ 5 การสรางเครือขาย
การพัฒนานิสิต 

โครงการสงเสริมกีฬา
นิสิตเพ่ือสุขภาพ   

0.03 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 

5. ระดับความสําเร็จ
ของการบริหาร
จดัการสถานศึกษา 3 
ดี (3D) 

ระดับ 5 สรางกระบวนการ
มีสวนรวมของศิษย
เกา/ศิษยปจจุบัน 

โครงการสงเสรมิและ
พัฒนาผูเรียนตาม
นโยบาย 3ดี (3D) 

0.03 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีคุณภาพ  และมาตรฐาน
สูระดับสากลสามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศตลอดจนมีศักยภาพในการ
แขงขันท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ

          

เปาประสงคท่ี1 มีกระบวนการบริหารงานวิจัยท่ีดี และผลงานวิจัยสามารถนําไปใช           



 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ ผลผลิต ประมาณการงบประมาณรายจาย ป (ลานบาท) 

(ป 54-63)  โครงการ/กิจกรรม 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
ประโยชนไดจริง 
1. ระบบและกลไก
การพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

ระดับ 5 จัดทําแผน
ยุทธศาสตรดาน
การวิจัย 

โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือถายทอด
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

0.28 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

2. ระบบและกลไก
จัดการความรูจาก
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

ระดับ 5 สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย
เกา นักวิจัยใหม 
และมีการกํากับ
ติดตามอยาง
ตอเนื่อง 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยใหม 

0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

3. เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา 

60,000 บาท สนับสนุน
งบประมาณดาน
การวิจัยให
สอดคลองกับการ
พัฒนาสังคม 

โครงการวิจัยและ
ถายทอดเทคโนโลยีสู
ชุมชน 

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

     เปาประสงคท่ี 2 มีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ การอางอิง และการจดสิทธิบัตร
เพ่ิมมากข้ึน 

          

1. รอยละผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือ

รอยละ 35 การเพ่ิมศักยภาพ
ดานการวิจัยระดับ
นานาชาติ  

โครงการสงเสริมการ
ตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยในระดับชาติ

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 



 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ ผลผลิต ประมาณการงบประมาณรายจาย ป (ลานบาท) 

(ป 54-63)  โครงการ/กิจกรรม 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
เผยแพรในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

หรือนานาชาติ     

2. รอยละของผลงาน
วิชาการท่ีไดรับรอง
คุณภาพ 

รอยละ 10 สงเสริมการตีพิมพ
เผยแพร
ผลงานวิจัยท้ังใน
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

โครงการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคบนพ้ืนฐาน
ของถูมิปญญาทองถ่ิน
หรือเพ่ือทองถ่ิน 

0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

3. รอยละของ
บทความวิจัยท่ีไดรับ
การอางอิง(Citation) 
ในวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 

รอยละ 20 กําหนดสิ่งจงูใจ
สําหรับผลงานวิจัย
ท่ีดีเดนในแตละ
ดาน 

โครงการจัดทําวารสาร
ตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัย 

0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การใหบริการวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น           
     เปาประสงคท่ี 1 มีระบบและกลไกในการใหบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
และสามารถถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ใหสามารถพ่ึงพาตัวเองได 

          

1. ระบบและกลไก
การใหบริการ
วิชาการแกสังคม 

ระดับ 5 จัดทําแผน
ยุทธศาสตรดาน
การบริการวิชาการ
ท่ีมีการบูรณาการ

โครงการจัดทําแผนการ
ใหบริการวิชาการแก
ชุมชน 

- - - - - - - - - - 



 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ ผลผลิต ประมาณการงบประมาณรายจาย ป (ลานบาท) 

(ป 54-63)  โครงการ/กิจกรรม 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
ดานการบริการ
วิชาการแกสังคม
กับงานวิจัยพัฒนา
สงัคม 

2. ระดับความสําเร็จ
ของการใหบริการ
วิชาการตอสังคม 

ระดับ 5 พัฒนาแหลงองค
ความรูในการ
บริการวิชาการ 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัย                               

0.25 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 

3. ระดับความสําเร็จ
ของการบรรลุ
วัตถุประสงคตาม
แผนงานบริการ
วิชาการแกสังคม 

ระดับ 5 สงเสริมการ
ถายทอดองค
ความรู/เทคโนโลยี
สูชุมชน 

โครงการเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอมชุมชน 

0.25 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 

4. ระดับความสําเร็จ
ในการนําความรูและ
ประสบการณจาก
การใหบริการ
วิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

ระดับ 5 สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา 

การจัดการสิ่งแวดลอม
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเสริมสราง
ความเขมแข็งแก
ทองถ่ิน 

0.25 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 

5. ระดับความสําเร็จ ระดับ 5 มีการบูรณาการ โครงการเยาวชนกับ 0.02 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 



 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ ผลผลิต ประมาณการงบประมาณรายจาย ป (ลานบาท) 

(ป 54-63)  โครงการ/กิจกรรม 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
ในการนําความรู
ประสบการณใน
บริการวิชาการใน
การพัฒนาการเรียน
การสอนการวิจัย 

ดานบริการ
วิชาการเขากับ
พันธกิจดานอ่ืน ๆ 

การอนรุักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนยีมประเพณขีองอีสานใหย่ังยืน 

          

     เปาประสงคท่ี 1 มีกระบวนการสงเสริมใหนิสิตตระหนักในการอนุรักษ ฟนฟู 
ปกปอง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคอีสาน 

          

1. ระบบและกลไก
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ 5 จัดทําแผน
ยุทธศาสตรดาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. โครงการปฏิบัติธรรม
เพ่ือการศึกษา 
2. โครงการถวายเทียน
เขาพรรษา 
3. โครงการ
มหาสงกรานตบานเฮา 
4. โครงการจริยธรรม
ปลูกฝงสิ่งดีงาม 

0.06 0.066 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

2. ระดับความสําเร็จ
ของการสงเสริมและ
สนับสนุนดาน

ระดับ 5 มีการบูรณาการ
ดาน
ศิลปวัฒนธรรมเขา

โครงการวิจัยท่ีบูรณา
การดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการ

0.06 0.066 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 



 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ ผลผลิต ประมาณการงบประมาณรายจาย ป (ลานบาท) 

(ป 54-63)  โครงการ/กิจกรรม 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
ศิลปวัฒนธรรม กับพันธกิจดานอ่ืน 

ๆ 
เรียน 

              
ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางภาพลักษณ และการพัฒนาสถาบันสูสากล           
  เปาประสงคท่ี 1 มีแผนพัฒนาคณะฯและการกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ           
1. ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาสถาบัน
สูสากล 

ระดับ 5 การเสริมสราง
ความรวมมือและ
การแลกเปลี่ยน
ทางดานการเรียน
การสอน วิจัย 
บริการวิชาการ 
ศิลปวัฒนธรรม 
และการพัฒนา
บคุลากรกับ
มหาวิทยาลัยของ
องคกรใน
ตางประเทศ 

1. ทําเครือขายความ
รวมมือระหวาง
หนวยงานในระดับ
นานาชาติ 
2. สนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรกับ
หนวยงานระดับ
นานาชาติ ในการศึกษา
การทํางานและการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรและ
สรางเครือขาย 

- - - - - - - - - - 

2. ไดรับการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย
จากฐานขอมูลสากล

ระดับ 5  การประชาสัมพันธ
เชิงรุกในระดับ
นานาชาต ิ

1. โครงการ
พระราชทานความ
ชวยเหลือดาน

0.015 0.016 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 



 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ ผลผลิต ประมาณการงบประมาณรายจาย ป (ลานบาท) 

(ป 54-63)  โครงการ/กิจกรรม 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
ท่ีไดรับการยอมรับใน
อันดับท่ีดีข้ึนจากปท่ี
ผานมา 

การศึกษาแก
ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ตามพระราชดําริใน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
2. สนับสนุนการรับ
นักศึกษาฝกงานจาก
ตางประเทศ เพ่ือชวย
ในการทําวิจัย 
3. จัดทําเว็บไซตคณะฯ 
เปนภาษาตางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่
ดี เพ่ือใหกาวทันตอการเปล่ียนแปลง 

          

     เปาประสงคท่ี 1 มีแผนพัฒนาคณะฯและการกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ           
1. ระดับความสําเร็จ
ของ
กระบวนการพัฒนา
แผน 

ระดับ 5 ทบทวนวิสัยทัศน
และปรับปรุง
ยุทธศาสตรให
สอดคลองกับ
กรอบทิศทางการ
พัฒนาประเทศ 

1. โครงการจัดทําแผน
กลยทุธของคณะ 
2. โครงการประชุม
ทบทวนนโยบายและ
วิสัยทัศน 

- - - - - - - - - - 



 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ ผลผลิต ประมาณการงบประมาณรายจาย ป (ลานบาท) 

(ป 54-63)  โครงการ/กิจกรรม 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
และจุดเนนของ
สถาบัน 

2. ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาภาวะ
ผูนําของสภาสถาบัน
และผูบริหารทุก
ระดับของสถาบัน 

ระดับ 5 ปรับปรุง
กระบวนการ
ถายทอดนโยบาย
จากคณะ
กรรมการบริหาร
มายังผูบริหารและ
บคุลากร 

โครงการประชุมถาย
นโยบายสูการปฏิบัติ 
 

- - - - - - - - - - 

3. ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาภาวะ
ผูนําของสภาสถาบัน
และผูบริหารทุก
ระดับของสถาบัน 

ระดับ 5 สงเสริมพัฒนา
ศักยภาพภาวะผูนํา
ผูบริหารทุกระดับ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูบริหาร 

- - - - - - - - - - 

4. ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาภาวะ
ผูนําของสภาสถาบัน
และผูบริหารทุก
ระดับของสถาบัน 

ระดับ 5 จัดทําประกาศ
หลกัเกณฑการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของ
ผูบริหารทุกระดับ 

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ
การประเมินผลการ
ดําเนินงานของผูบริหาร
ทุกระดับในองคกร 

- - - - - - - - - - 

5. ระดับความสําเร็จ ระดับ 5 สงเสริมกิจกรรม/ . โครงการบริการ 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 



 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ ผลผลิต ประมาณการงบประมาณรายจาย ป (ลานบาท) 

(ป 54-63)  โครงการ/กิจกรรม 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
ของโครงการบริการ
วิชาการสูชุมชนดาน
สิ่งแวดลอม 

โครงการ
ดําเนินงานท่ี
เปนอัตลักษณของ
คณะฯ 

วิชาการดาน
สิ่งแวดลอม ท่ี
ครอบคลุม สิ่งแวดลอม
ศึกษา การจัดการ
สิง่แวดลอม และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

6. ระดับความสําเร็จ
ของการบริหารความ
เสี่ยง 

ระดับ 5 จัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงให
ครอบคลุมมิติท่ี
เปนความเสี่ยงท่ี
สําคัญของคณะฯ 

ประชมุคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของ
คณะ 

- - - - - - - - - - 

เปาประสงคท่ี 2 มีระบบการบริหารการเงิน-งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส
และตรวจสอบได 

          

1. ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

ระดับ 5 จัดทําแผนกลยุทธ
ทางการเงินให
สอดคลองกับแผน
กลยทุธของคณะฯ  
และดานรายรับ
โดยการแสวงหา
แหลงรายไดอ่ืน 

โครงการจัดทําแผนกล
ยุทธทางการเงินของ
คณะ 

- - - - - - - - - - 



 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ ผลผลิต ประมาณการงบประมาณรายจาย ป (ลานบาท) 

(ป 54-63)  โครงการ/กิจกรรม 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
2. ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

ระดับ 5 พัฒนาระบบ
การเงิน-บัญชี- 
งบประมาณ 

โครงการปรับปรุงชี้แจง
ระบบงบประมาณ 
บัญช ี

- - - - - - - - - - 

3. โครงการเรงรัด
การเบิกจายงบลงทุน 

ระดับ 5 กําหนดมาตรการ
และแนวทางเรงรัด
การเบิกจาย
งบประมาณ 

1. แตงตั้ง
คณะกรรมการเรงรัด
การเบิกจาย
งบประมาณ  ท้ัง
งบประมาณแผนดิน 
และงบประมาณเงิน
รายได 
2. ประชุมชี้แจงการ
เบิกจายงบประมาณ
ประจําเดือน 

- - - - - - - - - - 

เปาประสงคท่ี 3 มีทรัพยากร และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เหมาะสม และ
รองรับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคณะฯไดอยางมีประสิทธิภาพ 

          

1. ระดับความสําเร็จ
ของหองสมุด 
อุปกรณการศึกษา
และสภาพแวดลอม 

ระดับ 5 จัดสรรพ้ืนท่ีของ
อาคาร และพ้ืนท่ี
ใชสอยใหเหมาะสม
ตามอัตราสวนท่ี
กําหนด 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ 

- - - - - - - - - - 



 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ ผลผลิต ประมาณการงบประมาณรายจาย ป (ลานบาท) 

(ป 54-63)  โครงการ/กิจกรรม 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
2. ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจ 

ระดับ 5 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ 

โครงการพัฒนาเว็บไซต 0.015 0.015 0.016 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 

3. ระบบการพัฒนา
คณาจารยและ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

ระดับ 5 จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรท้ังระยะ
ยาวและระยะสัน้ 

1. โครงการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ 
2. โครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 
3. โครงการสงเสริม
การศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอกสําหรับ
อาจารย 

 
0.15 

 

 
0.165 

 
0.165 

 
0.165 

 
0.165 

 
0.165 

 
0.165 

 
0.165 

 
0.165 

 
0.165 

4. ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
สถาบันสูสถาบัน
เรียนรู 

ระดับ 5 พัฒนาระบบการ
จัดการความรูให
เปนสวนหนึ่งของ
การปฏิบัติงาน
ประจํา 

1. โครงการจัดการ
ความรูในงานท่ีปฏิบัติ
อยูเปนประจํา 
2. โครงการจัดการ
ความรูดานวิชาการ 

- - - - - - - - - - 

5. รอยละของ
อาจารยประจําท่ี
ดํารงตําแหนงทาง

รอยละ 40 สงเสริมการเขาสู
ตําแหนงทาง
วิชาการของ

1. โครงการสงเสริมการ
เขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ 

- - - - - - - - - - 



 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ ผลผลิต ประมาณการงบประมาณรายจาย ป (ลานบาท) 

(ป 54-63)  โครงการ/กิจกรรม 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
วิชาการ อาจารย 
เปาประสงคท่ี 5 มีผลการประเมินประกันคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน           
1. ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ระดับ 5 พัฒนารูปแบบการ
มีสวนรวมของนิสิต
ดานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
โดยเชื่อมโยงจาก
นิสิตไปยังสโมสร
นิสิตและสาขาวิชา
อยางท่ัวถึง 

1. โครงการอบรมให
ความรูเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนิสิต 
2. โครงการตรวจ
ประเมินประกัน
คุณภาพภายใน 

0.03 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาระบบกายภาพและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน           
 เปาประสงคท่ี 1 มีภูมิทัศนและส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการพัฒนามหาวิทยาลัย
อยางย่ังยืน 

          

1. ระดับความสําเร็จ
ของมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 5 รณรงค สงเสริม 
และกําหนด
มาตรการดานการ
ประหยัดพลังงาน 

1. โครงการสงเสรมิและ
รณรงคการประหยัด
พลงังาน 

- - - - - - - - - - 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนกลยุทธ  คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
(พ.ศ. 2554 – 2563) 
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